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VEDLEGG 

 

 

BAKGRUNN 

Kontrollutvalget har et «på-se» ansvar overfor revisor, dette fremkommer av kommunelovens 

§ 23-2 a) og b) under bestemmelsen om Kontrollutvalgets ansvar og myndighet hvor 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) 
det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

 
1Hjemmel for revisjonens ansvar og myndighetsområde er gjengitt nedenfor. Det følger en 

opplisting av de ulike bestemmelser som regulerer revisjonens ansvar-og myndighetsområde. 

 

På møte 24. november vil BDO ha en gjennomgang av revisjonsplan for regnskapsåret 2020. I 

det videre gis en opplisting av ulike lovbestemmelser som regulerer revisors ansvar og 

myndighetsområde.   

 

§ 24-2.Revisors ansvar og myndighet 

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen 

kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov. 

 

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med 

lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 

 

Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

 

Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram alle opplysninger, 

redegjørelser eller dokumenter som han eller hun finner nødvendige for å utføre sine 

oppgaver. Revisor kan også foreta undersøkelser som han eller hun mener er nødvendige. 

Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

 

                                                           
1 Utdrag fra LOVDATA. Ny kommunelov. 



 

Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 

 

Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av revisor og 

begrensninger i revisors taushetsplikt. 

 

§ 24-3.Revisors møterett, opplysningsplikt mv. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i 

kontrollutvalgets møter. Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. Møteretten 

gjelder likevel ikke når en sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 

 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møteplikt i 

kommunestyrets eller fylkestingets møter når kommunestyret eller fylkestinget skal behandle 

saker som er knyttet til revisors oppdrag. 

 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møterett i kommunestyret 

eller fylkestinget. 

 

Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysninger om kommunen eller fylkeskommunen som 

han eller hun har fått kjennskap til under revisjonen, hvis et medlem av kommunestyret, 

fylkestinget eller kontrollutvalget krever det. 

 

Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi informasjon til et medlem av kommunestyret, 

fylkestinget eller kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi sitt svar i et møte. 

 

§ 24-4.Revisors uavhengighet og vandel 

Revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og vandel. 

 

§ 24-5.Regnskapsrevisjonens innhold 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift. 

 

Revisor skal vurdere om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i 

samsvar med lov og forskrift. 

 

Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift 

krever. Revisor skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer 

overens med årsregnskapet. Revisor skal se etter om årsberetningen gir dekkende 

opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra 

kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene. 

 

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 

 

§ 24-6.Revisors plikter ved utførelsen av regnskapsrevisjon 

Revisor skal se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte. 

 

Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som følge av 

misligheter og feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger lov- 

eller forskriftsbrudd som er av vesentlig betydning for årsregnskapet. 

 

Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets premisser for 



 

bruken av bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om årsregnskapet 

inneholder vesentlige avvik fra disse premissene. 

 

§ 24-7.Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor 

Revisor skal gi skriftlige meldinger om 

 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 

b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 

d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 

e) enhver mislighet 

f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller 

fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift 

skal bekrefte 

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget. 

Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, med kopi 

til kommunedirektøren. 

 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller hun straks 

melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal 

revisor sende et nytt brev til kontroll-utvalget, med kopi til kommunedirektøren. 

 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp 

etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. 

 

§ 24-8.Revisjonsberetning 

Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret eller fylkestinget senest 

15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, til formannskapet eller fylkesutvalget og til 

kommunedirektøren. Revisjonsberetningen skal avgis selv om årsregnskapet eller 

årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig. 

 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 

lov og forskrift 

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med forbehold, konkluderer negativt eller 

ikke har tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. Hvis revisor mener at 

årsregnskapet eller årsberetningen ikke bør vedtas slik de foreligger, skal dette angis særskilt. 

 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er nødvendig å 

opplyse om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 

hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 



 

 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 

for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 

foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 

økonomiforvaltningen. 

 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

 

§ 24-10.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på tilsvarende 

måte for kommunens eller fylkeskommunens revisor. 

 

 

VURDERING 

På møte i kontrollutvalget 24. november 2020 vil revisor ved BDO AS gi en orientering om 

revisjonsplanen for 2020. Dette som en orientering om hvordan arbeidet med revisjon av 

regnskapet for 2020 legges opp.  Det er listet opp en rekke bestemmelser under 

kommuneloven som vist ovenfor,  til orientering om revisjonens oppgaver og myndighet.  

 

Sekretariatet foreslår slikt  

 

VEDTAK 

 

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 

 

 

 

 

 

    Svolvær 17.11.2020 

    Edel Åsjord 

 
 


